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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 30 

27 czerwca 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 27.06.12, godz. 9.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 24 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję 25 kwietnia 2012 r. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i za-

kończenie obrad. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum przewodniczący komisji dr Mar-
cin Wołek. 
Ad 2. Skarbnik M. Gdyni prof. dr hab. K. Szałucki omó-
wił projekty uchwał w sprawach: 
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwa-
lenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012: zmniejszeniu 
uległy udziały Gdyni we wpływach z podatków docho-
dowych od osób fizycznych stąd konieczność zweryfi-
kowania budŜetu takŜe po stronie wydatków. Wiceprezy-
dent Marek Stępa zapewnił, Ŝe „spadające” inwestycje z 
planu wydatków zostaną zrealizowane na pewno w bli-
skiej przyszłości. Projekt uzyskał pozytywna opinię 
komisji w głosowaniu: 5/0/1. 
- zmiany uchwały nr XV/279/2011 RMG w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na 
lata 2012-2022 – opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/1. 
Wiceprezydent Marek Stępa omówił projekt uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielo-
nej i A. Dickmana, który został zaopiniowany pozytyw-
nie w głosowaniu: 4/0/1. 
Projekty uchwał w sprawach gospodarowania mieniem 
komunalnym prezentował Wiceprezydent Bogusław 
Stasiak: 
- utworzenie przez Gminę Gdynia spółki pod firmą „Na-
rodowe Centrum Badań Bałtyckich spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” – opinia pozytywna w głosowaniu:  
4/1/0, 
- wyraŜenie zgody na pokrycie udziałów w podwyŜszo-
nym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wkła-
dem niepienięŜnym (aport) w postaci prawa własności 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Granicznej 11 – opinia 
pozytywna w głosowaniu:  5/0/0, 

- wyraŜenie zgody na pokrycie i objęcie nowych udzia-
łów w podwyŜszonym kapitale zakładowym Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Gdyni aportem w postaci wierzytelności wynikają-
cej z ustanowienia słuŜebności – ul. Widna 10 – opinia 
pozytywna w głosowaniu:  5/0/0, 
 - wyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, ul. 
Płka Dąbka 295 – opinia pozytywna w głosowaniu:  
5/0/1, 
-  zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierŜawy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 
162A – opinia pozytywna w głosowaniu:  5/0/1, 
- wyraŜenie zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 
udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni przy ul. Jemiołowej 31 – opinia 
pozytywna w głosowaniu:  5/0/0, 
- określenie zadań, na które przeznacza się środki Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych – opinia pozytywna w głosowaniu:  5/0/0, 
- wyraŜenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonych przy ul. Leśna Polana – 
opinia pozytywna w głosowaniu:  5/0/0. 
Ponadto członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie 
(5/0/0) projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność 
Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.  
Ad 3. Komisja bez uwag i jednogłośnie w kolejnych 
głosowaniach (5/0/0) przyjęła protokoły z posiedzeń w 
dniu 13 i 27 marca 2012 r.  
Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się 22 maja 2012 r. 
Na tym posiedzenie zakończono 

______________________________________ 
 
Komisja Kultury – 25 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
4. Sprawy wniesione. 
Ad. 1  
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała zmiany w budŜecie miasta na 
2012 r., przedstawione przez skarbnika miasta. Opinia 
pozytywna – 5/0/0. 
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Zmiany do WPF – opinia pozytywna – 5/0/0. 
Ad. 4 
Na tym posiedzenie zakończono. 

_____________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 25 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
2. Sprawy bieŜące. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.1. – zmiany do budŜetu miasta na 2012 rok – przedsta-
wił skarbnik miasta. Opinia pozytywna – 13/0/0 
4.2. – projekt w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2022. 
Opinia pozytywna – 13/0/0 
Ad. 2 
Ustalono harmonogram spotkań komisji nad absoluto-
rium za rok 2011. 
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia – 16 maja: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały kierowanego 

na sesję RMG. 
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum przewodnicząca komisji Danuta 
Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad został zaakceptowany bez zmian. 
Ad 3. Protokół z 18 kwietnia 2012 r. został przyjęty bez 
uwag. 
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warun-
ków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odset-
kami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty 
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej zreferował p. Tomasz Wroński z gdyń-
skiego MOPS. Udzielił takŜe syntetycznych wyjaśnień na 
temat realizacji programu „Rodzina bliŜej siebie”, pod-
kreślając znaczenie realizacji wyznaczonych celów, które 
doprowadziły do zmniejszenia liczby dzieci poza rodzi-
nami, sukcesami w podtrzymywaniu jedności rodzin i 
pomocy w rozwiązywaniu ich problemów. Informował 
takŜe o kosztach utrzymania dzieci w placówkach opie-
kuńczych oraz narzędziach odzyskiwania środków od 
rodziców.    
Ad 5. Kolejne posiedzenie odbędzie się 6 czerwca 2012 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 22 maja: 
 
Porządek obrad: 

5. Otwarcie posiedzenia. 
6. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję 23 maja 2012 r. 

7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i za-
kończenie obrad. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum przewodniczący komisji dr Mar-
cin Wołek. 
Ad 2. Projekty uchwał dot. planów zagospodarowania 
przestrzennego omówili Wiceprezydent marek Stępa, 
Dyr. BPP marek Karzyński oraz p. Iwona Markesic z 
BPP: 
- w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Boni-
sławskiego – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0; 
- w sprawie przystąpienie do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polany Bernadowo wraz 
z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0; 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej 
i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/1. Przed zaopinio-
waniem projektu uchwały wysłuchano wyjaśnień udzie-
lanych przez dyrektora BPP pana M. Karzyńskiego, który 
mówił takŜe o wariantach przebiegu ulic Kcyńskiej i 
Południowej (m.in. płytki wykop jako dopuszczalne 
rozwiązanie optymalne), a takŜe odpowiadał na pytania w 
sprawie terenów w okolicy ul. Złotej. Posiedzeniu przy-
słuchiwali się mieszkańcy tego rejonu, w imieniu których 
głos zabrała p. Anna Reiwer – Kaliszewska. Pani Anna 
podkreśliła brak zgody mieszkańców na farmę wiatrową 
w rejonie terenów przemysłowych przy ul. Złotej w 
kierunku Rumii, a takŜe wnosi o przesunięcie granicy 
terenów przemysłowych na kolejne działki (w kierunku 
Rumii). Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, Ŝe plan miej-
scowy nie przesądza o lokalizacji farm wiatrowych, 
wskazuje jedynie taką moŜliwość. Jest to jedyne miejsce 
w Gdyni, gdzie mogłaby powstać taka inwestycja (z 
wyjątkiem terenów przybrzeŜnych), jednak o tym zade-
cyduje potencjalny inwestor. PoniewaŜ są w tym miejscu 
grunty prywatne nic nie powstanie bez zgody właściciela, 
a takŜe bez odpowiednich pozwoleń i ekspertyz (w tym: 
gruntu). Tereny przemysłowe muszą posiadać drogę 
dojazdową, której w tym momencie brakuje – droga 
gruntowa, którą moŜna byłoby zaadaptować leŜy na 
terenie sąsiedniej gminy, poza terenem planu. Przepisy 
nie pozwalają więc przesunąć proponowanej granicy 
terenów przemysłowych.  
- w sprawie skargi na Uchwałę nr XXXVII/839/09 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon 
Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego 
wniesionej przez Annę Lipską i Martynę Lipską – opinia 
pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
Projekty uchwał dot. gospodarowania mieniem komunal-
nym prezentowała pani Elzbieta Witucka-Psyta, z-ca 
naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Nierucho-
mości: 
- w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Sieradzkiej 105 – opinia pozytywna w 
glosowaniu: 6/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Po-
wstania Wielkopolskiego 88 – opinia pozytywna w glo-
sowaniu: 6/0/0. 
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- w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Po-
wstania Wielkopolskiego 86 – opinia pozytywna w glo-
sowaniu: 6/0/0. 
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/275/11 Rady Mia-
sta Gdyni z dnia 23 listopada 2011 r. (dotyczy Programu 
Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk) z auto-
poprawką – opinia pozytywna w glosowaniu: 5/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nych przy ul. Hutniczej na nieruchomość stanowiącą 
własność Skarbu Państwa połoŜoną przy ul. Bosmańskiej 
– opinia pozytywna w glosowaniu: 5/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni – opinia pozytywna w 
glosowaniu: 5/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego działki nr 424/7 połoŜonej przy 
ul. Raduńskiej 23d – opinia pozytywna w głosowaniu: 
5/0/0.  
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 6 czerwca br. o 
godz. 15.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

_____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 22 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Inwestycje sportowe w 2011 r. 
3. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, T. Horiszna, poinfor-
mowała członków komisji o stanie inwestycji sporto-
wych: 
XI ALO – prace zakończono na ul. Narcyzowej, boiska 
są juz po odbiorze końcowym, 5 kwietnia złoŜone zostały 
faktury rozliczeniowe. Otwarcie obiektów dla wszystkich 
przewiduje się na koniec czerwca. 
SP6 – inwestycja rozpoczęta. Przetargi ogłoszono na 
koniec 2011 r., dokumentacja techniczna wykazała braki, 
które biuro projektów musi uzupełnić do końca maja. 
Wykonanie projektu – 2013 r. Przewiduje się duŜy zakres 
robót – boiska pełnowymiarowe. 
VI LO – dokumentację zakończono w zeszłym roku, brak 
zabezpieczenia finansowego na ten rok. 
SP37 – obecnie zajmujemy się salą gimnastyczna, opra-
cowujemy dokumentację na cały obiekt, równieŜ na dach 
i podłogę, która ma być dostosowania dla potrzeb niepeł-
nosprawnych. 
Dyrektor HSW omówił budŜet hali za rok 2011. Przy-
chody planowano powyŜej 2,5 mln zł, wykonanie na dziś 
to 2,7 mln, 240 tys. zł więcej niŜ zakładano. Dobre 
wpływy z dzierŜaw, oszczędność na kosztach funkcjo-
nowania hali. Z 2 mln dotacji od gminy oddano ponad 
700 tys. (oszczędności i niewykonanie inwestycji, gł. 
generatora). Przychody HSW głównie z imprez sporto-
wych, 3 druŜyny grają na stałe, 2 turnieje piłki ręcznej 
reprezentacji Polski, Gala Boksu itd. Sporo imprez kultu-
ralnych (Kolosy, koncerty muzyczne, występ irlandzkich 
tancerzy, rock-opera, targi) – w sumie ponad 100 imprez. 

Do chwili obecnej uporano się z naprawą gwarancyjną 
poszycia dachów. Wszystkie usterki obiektu monitoro-
wane są na bieŜąco.  
Dyrektor GOSiR, M. Łucyk: hala GOSiR traktowana jest 
jako zaplecze w razie niemoŜności wykorzystania HSW. 
Zostało zamontowane nowe nagłośnienie. 
Dyrektorzy apelowali, aby członkowie komisji brali 
udział w miejskich imprezach odbywających się na 
obiektach. 
Ad. 3 
Następne posiedzenie – 4 czerwca. Komisja zaopiniuje 
wykonanie budŜetu w dziale sportu. 
___________________________________ 
 
Komisja Sportu – 4 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

6. Otwarcie obrad. 
7. Zaopiniowanie dokumentów dot. absolutorium 

dla prezydenta MG za rok 2011. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum Przewodnicząca  Joanna Chacuk. 
Ad 2. Wyjaśnień na temat procedur i dokumentów około 
absolutoryjnych udzielił prof. Krzysztof Szałucki, Skarb-
nik MG. Następnie omówił kolejno sprawozdanie z 
wykonania budŜetu , sprawozdanie finansowe, sposób i  
kryteria sporządzania opinii i raportu z badania sprawoz-
dania finansowego oraz informacji o stanie majątku jst. 
Członkowie komisji zaopiniowali poszczególne doku-
menty w głosowaniach: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2011 wraz z 
dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku (Uchwała Nr 076/p212/R/IV/12 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za 2011 r.) w głosowaniu: 4/0/2,  
- sprawozdanie finansowe za rok 2011 - w głosowaniu: 
4/0/2, 
- opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01 2011 do 
31.12.2011 sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w 
głosowaniu: 4/0/2, 
- informację o stanie majątku jednostek samorządu tery-
torialnego w głosowaniu: 4/0/2. 
Na tym Posiedzenie zakończono. 

_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 6 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

8. Otwarcie obrad. 
9. Zaopiniowanie dokumentów dot. absolutorium 

dla prezydenta MG za rok 2011. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum Przewodniczący dr Marcin Wołek. 
Ad 2. Wyjaśnień na temat procedur i dokumentów około 
absolutoryjnych udzielił prof. Krzysztof Szałucki, Skarb-
nik MG. Następnie omówił kolejno sprawozdanie z 
wykonania budŜetu , sprawozdanie finansowe, sposób i  
kryteria sporządzania opinii i raportu z badania sprawoz-
dania finansowego oraz informacji o stanie majątku jst. 
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Członkowie komisji zaopiniowali poszczególne doku-
menty w głosowaniach: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2011 wraz z 
dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku (Uchwała Nr 076/p212/R/IV/12 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za 2011 r.) w głosowaniu: 5/0/2,  
- sprawozdanie finansowe za rok 2011 - w głosowaniu: 
6/0/1, 
- opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01 2011 do 
31.12.2011 sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w 
głosowaniu: 5/0/2, 
- informację o stanie majątku jednostek samorządu tery-
torialnego w głosowaniu: 6/0/1. 
Na tym Posiedzenie zakończono. 
______________________________________ 
 
Komisja Zdrowia – 6 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

10. Otwarcie obrad. 
11. Zaopiniowanie dokumentów dot. absolutorium 

dla prezydenta MG za rok 2011. 
12. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum Przewodnicząca Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Wyjaśnień na temat procedur i dokumentów około 
absolutoryjnych udzielił prof. Krzysztof Szałucki, Skarb-
nik MG. Następnie omówił kolejno sprawozdanie z 
wykonania budŜetu , sprawozdanie finansowe, sposób i  
kryteria sporządzania opinii i raportu z badania sprawoz-
dania finansowego oraz informacji o stanie majątku jst. 
Członkowie komisji zaopiniowali poszczególne doku-
menty w glosowaniach: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2011 wraz z 
dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku (Uchwała Nr 076/p212/R/IV/12 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za 2011 r.) w głosowaniu: 5/0/1,  
- sprawozdanie finansowe za rok 2011 - w głosowaniu: 
5/0/1, 
- opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01 2011 do 
31.12.2011 sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w 
głosowaniu: 5/0/1, 
- informację o stanie majątku jednostek samorządu tery-
torialnego w głosowaniu: 5/0/1. 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 20 czerwca 2012 
r. godz. 17.30. 
Na tym Posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Rewizyjna – 11 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia – stanowisko komisji nt.  wykona-
nia budŜetu w roku 2011 
Skarbnik K. Szałucki omówił charakterystyki 5. doku-
mentów będących podstawą sprawozdania z wykonania 
budŜetu w ubiegłym roku: 

Wykonanie budŜetu w roku 2011: 
Na wykonanie składają się dochody własne 
(1.027.967.430 zł.) oraz przychody w postaci pobranego 
kredytu (140 mln. zł.). Częścią składową była nadwyŜka 
operacyjna, czyli tzw. wolne środki  z roku 2010 w wy-
sokości 55.355.176 zł., które wykorzystano w roku 2011.  
Na wykonanie składają się takŜe wydatki, na które z kolei 
składają się  wydatki  bieŜące i majątkowe 
(1.109.822.606 zł.) oraz rozchody (113.500.000 zł.), które 
przeznaczono na spłatę zobowiązań długoterminowych.  
Informacja o stanie mienia komunalnego: 
Gmina jest właścicielem wartości majątkowej w wysoko-
ści 4.128.000 zł. W wyniku gospodarowania zasobem 
kwota ta wzrosła w ubiegłym roku o 17 mln. zł. Mienie 
komunalne to przede wszystkim aktywa rzeczowe 
(92,7%). 
Opinia i raport  na temat sprawozdania finansowego: 
Dokument składa się z 4. dokumentów cząstkowych, tj. 
bilansu oraz 3. rachunków łącznych: rachunku zysków i 
strat, zestawienia zmian funduszy, bilansu zamykającego 
jednostek i zakładów budŜetowych.  
Skarbnik poinformował o procedurze stosowanej przez 
badającego – analizowanie księgowości 11. wybranych 
jednostek (w bieŜącym roku z góry wskazano na ko-
nieczność zbadania księgowości MOPS-u, z uwagi na 
błędy jakie wystąpiły  w ub. roku w bilansie sporządzo-
nym przez tą jednostkę).  
Poza drobnymi usterkami, które na bieŜąco zostały usu-
nięte, bilanse wszystkich, badanych jednostek uzyskały 
opinię pozytywną.  
Sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2011 zaopi-
niowano pozytywnie: 
5. gł. „za”; 
0 gł. „przeciw”, 
1 gł. „wstrzymujący się” 
Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 
rok 2011 zaopiniowano pozytywnie: 
5 gł. „za” 
0 gł. „przeciw” 
1 gł. „wstrzymujący się” 
Informację o stanie mienia komunalnego w roku 2011 
zaopiniowano pozytywnie: 
5 gł. „za” 
0 gł. „przeciw” 
1 gł. „wstrzymujący się” 
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 zaopiniowano 
pozytywnie: 
5 gł. „za” 
0 gł. „przeciw” 
1 gł. „wstrzymujący się” 
______________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 12 czerwca: 
 
Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych przewodni-
czący komisji dr Marcin Wolek. Tytułem wprowadzenia 
przewodniczący przybliŜył obecnym harmonogram prac 
nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 
(SRWP), której omówienie jest tematem posiedzenia 
komisji. W posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Biura 
Rozwoju Miasta p. Ryszard Toczek, który omówił szcze-
gółowiej udział w konsultacjach społecznych dot. tego 
projektu. Konsultacje zainaugurowane konferencją w 
Gdańsku, trwały od 2 kwietnia do 22 czerwca w Subre-
gionach Nadwiślańskim, Południowym, Słupskim i Me-
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tropolitalnym. 20 czerwca odbędzie się konferencja 
podsumowująca w Gdyni. Na konferencji Subregionu 
Metropolitalnego uczestnicy mogli zapoznać się z  nową 
koncepcją programowania rozwoju w województwie 
pomorskim, a takŜe ogólnymi załoŜeniami projektu Stra-
tegii. Dokument nie jest obszerny i ma ogólny charakter, 
co stwarza sporą swobodę realizacyjną. W opracowaniu 
Strategii wzięli udział przedstawiciele róŜnych środowisk 
i wiele podmiotów. Na kształt Strategii wpływ będzie 
miała niepewność w dzisiejszym świecie dot. m.in.: 
„postępu technologicznego i wielkiej polityki globalnej, 
w tym tego co się stanie ze strefą euro i UE”, a takŜe  
„brak pewności jakie kluczowe decyzje polityczne zosta-
ną podjęte w Polsce”. Strategii zarzucano zbytni opty-
mizm. Decydujące dla rozwoju województwa będzie 
budowa elektrowni jądrowej oraz  pozyskiwanie gazu 
łupkowego, czego dokument nie obejmuje. Znaczący 
wpływ na sukces strategii będzie miała aktywizacja 
społeczna mieszkańców. Strategii zarzucano zbytni 
optymizm. Zgłaszane do dokumentu postulaty dotyczyły 
róŜnych elementów SRWP 2020, choć przewaŜały uwagi 
dotyczące zwłaszcza misji i celów operacyjnych. Wśród 
uczestników konferencji została przeprowadzona ankieta, 
w której za najistotniejszy potencjał subregionu uznano 
potencjał dla rozwoju turystyki, natomiast niską dostęp-
ność transportową zewnętrzną i wewnętrzną regionu 
uznano za główną barierę rozwojową. Z listy celów 
operacyjnych uczestnicy konferencji za najwaŜniejsze 
uznali: Sprawny system transportowy, Efektywne sieci 
współpracy gospodarczej oraz Unikatową ofertę tury-
styczną i kulturalną.  
Swoje stanowisko w sprawie dokumentu wyrazili takŜe 
uczestnicy Forum Metropolitarnego NORDA oraz warsz-
tatów dyskusyjnych zorganizowanych przez Biuro Roz-
woju Miasta.  
Strategia definiuje trzy Cele strategiczne (doprecyzowane 
11 celami operacyjnymi i 37 kierunkami działań); otwar-
ta gospodarka, aktywni mieszkańcy i spójna przestrzeń. 
Uczestnicy warsztatów w Gdyni sformułowali szereg 
wniosków do dokumentu, wśród których zawarte były 
propozycje uwzględnienia w strategii problematyki mor-
skiej. 
W dyskusji głos zabrał radny Jerzy Miotke, który uwaŜa, 
Ŝe brakuje mechanizmu kreującego rozwój floty polskiej, 
moŜliwy i oczekiwany. NaleŜy zdaniem radnego doinwe-
stować gospodarkę morską (morski kapitał techniczny). 
Oczekiwana jest zmiana obszaru legislacyjnego ustawy 
przetargowej, która powoduje ograniczenia w działaniu i 
inne problemy inwestycyjne.  
Przewodniczący M. Wołek zauwaŜył, Ŝe Strategia określa 
kilka scenariuszy rozwoju województwa, z których naj-
lepszym jest :”Wiatr w Ŝagle”. Z zadowoleniem odnoto-
wał zaistnienie w dokumencie OPAT-u, takŜe w korelacji 
z Drogą RóŜową.  
Naczelnik R. Toczek podkreślając konieczność obecności 
w Strategii zagadnień infrastruktury portowej i stocznio-
wej zwrócił takŜe uwagę na status dróg dojazdowych do 
podmiotów gosp. morskiej tworzących przejścia granicz-
ne, które w myśl ustawy powinny mieć kategorię dróg 
krajowych (np. trasa Kwiatkowskiego). 
Dr Stanisław Szwabski, przewodniczący RMG zauwaŜył, 
Ŝe główną osią Strategii jest dostępność transportowa, 
chociaŜ aktualnie istnieją juŜ bądź są w budowie połą-
czenia z resztą kraju. Połączenia kolejowe osiągną taki 
poziom w ciągu dwóch lat. Istnieje nowoczesne lotnisko, 
dogodne połączenia z portami lotniczymi kraju i zagrani-
cy. Zdaniem radnego Strategia powinna się zająć pozio-

mem wykształcenia traktowanego szeroko z uwzględnie-
niem narzędzi kreujących rynek pracy. Jest to szczególnie 
istotne takŜe ze względu na wydłuŜenie wieku emerytal-
nego. Brakuje infrastruktury wspomagającej osoby „star-
sze zawodowo” w odzyskiwaniu miejsc pracy. Dziś 
moŜnaby pracować nad systemem monitoringu dot. 
trafności kształcenia do przyszłego zatrudnienia, jakich 
dziedzin będzie dotyczyło. Stworzenie takiego ośrodka w 
województwie byłoby cenne dla uczelni wyŜszych.  
Przewodniczący m. Wołek podkreślił, Ŝe Strategia 2020 
jest dobrą podkładką do tworzenia programów regional-
nych, które powstają na okres 7-letni. 
W dalszej części mówiono o ew. scenariuszach rozwoju 
województwa, których realizacja zaleŜna będzie równieŜ 
od decyzji centralnych w sprawie energetyki. Radna 
Mirosława Król podkreślała znaczenie rozwoju i bezpie-
czeństwa energetycznego. Zapytała o miejsce Gdyni w 
planach strategicznych województwa. Pan naczelnik 
Ryszard Toczek podzielił się swoimi obawami co do 
realizacji celów związanych z energetyką jądrową czy 
pozyskiwania gazu łupkowego przy braku niezbędnych 
decyzji, a takŜe pewności co do realności działań. Do 
2020 r. musimy do 20% podnieść udział energii odna-
wialnej w ogólnym bilansie energetycznym, trzeba o 20% 
zredukować zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla i o 
kolejne 20%. zwiększyć efektywność wytwarzania ener-
gii. 
Przewodniczący podsumuje głosy w dyskusji opracowa-
niem stanowiska komisji, które w formie projektu przed-
stawi na kolejnym posiedzeniu 19 czerwca 2012 r. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
_____________________________________ 
Komisja Statutowa – 25 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 27 
czerwca, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok – 
opinia pozytywna – 3/0/0, 

2. przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta 
Miasta Gdyni za rok 2011 (tekst sprawozdania prze-
kazano na płytach CD) – opinia pozytywna – 3/0/0, 

3. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 
2011 – opinia pozytywna – 3/0/0, 

4. zmieniający uchwałę Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 ) – 
opinia pozytywna – 3/0/0, 

5. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-
2024 ) – opinia pozytywna – 3/0/0, 

6. określenia wysokości środków na działalność statu-
tową rad dzielnic w roku 2013 ) – opinia pozytywna 
– 3/0/0, 

7. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do 
projektu pn. Good governance and cooperation – re-
sponse to common challenges in public finance 
(Dobre zarządzanie i współpraca – odpowiedzią na 
wyzwania w sferze finansów publicznych) w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Pol-
ska – Rosja 2007-2013 ) – opinia pozytywna – 3/0/0, 
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8. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni ) – opinia pozytywna – 3/0/0. 

Projekty zreferował skarbnik miasta, prof. K.Szałucki. 
Ad. 2 
Omawiano kwestie związane z nazewnictwem ulic w 
nowy powstających dzielnicach Gdyni. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-05-02: 
 
6249/12/VI/P - organizacji promocji ksiąŜki „Gdynia 

dla kaŜdego. Przewodnik turystyczny” 
w muzeum Miasta Gdyni, dnia 9 maja 
2012 r. 

6250/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu 
lokatorowi uprawnionemu do niego z 
mocy wyroku sądowego  

6251/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 2513/07/VI/M z 
dnia 18 czerwca 2007 r. 

6252/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR na zakup jednorazowej li-
cencji mapy do wydawnictwa promo-
cyjnego Miasta Gdyni 

6253/12/VI/M - udzielenia zamówień do kwoty 14 
000 EUR na przygotowanie oprawy 
promocyjnej imprez towarzyszących 
37. Festiwalowi Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni 

6254/12/VI/P - organizacji koncertu Przemysława 
Dyakowskiego podczas spotkania in-
augurującego 37. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych 

6255/12/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 3818/11/VI/P 

6256/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki –
albumu o Grabówku 

6257/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Izabeli śukowskiej „Gotenhafen” 

6258/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki kpt. 
Ŝ. w. Włodzimierza Słocińskiego „My z 
„Tobruka” 

6259/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Falami pisane” 

6260/12/VI/P - dofinansowania wydania tomiku 
poezji Jerzego Edwarda Stachury 

6261/12/VI/P - dofinansowania wydania tomiku 
poezji Janusza Pierzaka 

6262/12/VI/P - dofinansowania wydania tomiku 
poezji Bogumiły Gussmann 

6263/12/VI/P - dofinansowania wydania zbioru na-
grodzonych i wyróŜnionych utworów 
satyrycznych w ramach Ogólnopol-
skiego Konkursu Satyrycznego „O 
grudę bursztynu” 

6264/12/VI/P - współorganizacji konferencji 
6265/12/VI/P - akcji „Wiersze chodnikowe” 
6266/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14 000 EUR na wykonanie doku-
mentacji technicznej dla przedsięwzię-

cia pn: „Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni 
wraz z odtworzeniem nawierzchni 
drogowej” 

6267/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
i w okresie gwarancji na robotę bu-
dowlaną: „Budowa kanału deszczo-
wego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. 
Waszyngtona” 

6268/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie podzia-
łu dokumentacji pn. „Budowa sieci 
trakcyjnej w ciągu ulicy Gryfa Pomor-
skiego wraz z budową pętli trolejbu-
sowej i przebudową oświetlenia w 
osiedlu Fikakowo w Gdyni. 

6269/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej realizacji inwestycji pn. 
„Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia 
w Gdyni” 

6270/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie po-
mieszczeń dla 4 Gdyńskiej DruŜyny 
Wędrowników w celu organizacji har-
cówki oraz magazynu na sprzęt biwa-
kowy w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 4 w Gdyni 

6271/12/VI/M - wykonania remontu garaŜu nr 19 
przy ul. 3 Maja 36 w Gdyni 

6272/12/VI/M - wykonania projektów na wymianę 
instalacji gazowej dla gminnego lokalu 
mieszkalnego nr 14 przy ul. Opata 
Hackiego 27 i gminnego lokalu miesz-
kalnego nr 30 przy ul. Zamenhofa 9 w 
Gdyni 

6273/12/VI/M - wykonania projektu rozbiórki budyn-
ku uŜytkowego przy ul. Śląskiej 48 
oraz projektu rozbiórki budynku 
mieszkalnego przy ul. Dembińskiego 
102 G w Gdyni 

6274/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminne-
go lokalu mieszkalnego nr 4 w budyn-
ku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 
175 w Gdyni 

6275/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę podziem-
nego składu opału połoŜonego przy ul. 
Okrzei 14 w Gdyni ( działka nr 945/4 
KM 49) 

6276/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na opracowanie do-
kumentacji projektowej modernizacji 
węzła c.o. i c.w.u. w budynku Przed-
szkola nr 6 przy ul. Chwaszczyńskiej 
28 w Gdyni 

6277/12/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie 
ABK nr 3 w Gdyni 

6278/12/VI/M - usunięcia awarii instalacji gazowej w 
gminnym lokalu mieszkalnym Nr 17 
przy ul. Abrahama 74 w Gdyni 

6279/12/VI/M - montaŜ wkładu Ŝaroodpornego do 
przewodu dymowego w lokalu miesz-
kalnym Nr 2 przy ul. Piotrkowskiej 8 w 
Gdyni 

6280/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5971/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 
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kwietnia 2012 roku dotyczącego wy-
konania zabezpieczenia gminnego lo-
kalu mieszkalnego nr 1 w budynku 
mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 
w Gdyni 

6281/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6282/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6283/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 2/2012 do umowy nr 
KB/11/MOPS/2011 o wsparcie reali-
zacji zadania publicznego z dnia 
29.06.2011 r. zawartej ze Związkiem 
Stowarzyszeń Pomorskiego Banku 
śywności z siedzibą w Gdańsku w 
sprawie realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na 
prowadzeniu punktu dystrybucji 
wsparcia Ŝywnościowego 

6284/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 8/2012 do umowy Nr 
KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. 
zawartej z Gdańską Fundacją Innowa-
cji Społecznej z siedzibą w Gdańsku w 
sprawie realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na 
prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socja-
lizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 
do 18 lat 

6285/12/VI/P - podpisania umowy dystrybucji ener-
gii elektrycznej dla potrzeb monitorin-
gu wizyjnego Miasta 

6286/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie projektu 
budowlanego podłączenia oprawy 
oświetleniowej dla płyty pamiątkowej 

6287/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na dostawę nasion 

6288/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zagospodarowania terenu zieleni 
przy Placu Konstytucji w Gdyni o war-
tości do 14 000 EUR i dostawę trawni-
ka z rolki o wartości do 14.000 EUR 

6289/12/VI/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla 
Rady Dzielnicy CISOWA 

6290/12/VI/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla 
Rady Dzielnicy OBŁUśE 

6291/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy POGÓRZE 

6292/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy REDŁOWO 

6293/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na druk teczek do listu okolicznościo-
wego 

6294/12/VI/M - umorzenia zadłuŜenia z tytułu kosz-
tów centralnego ogrzewania lokalu 
uŜytkowego przy ul. Kartuskiej 20 

6295/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Powstania 
Styczniowego przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

6296/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie dodat-
kowych egzemplarzy projektu budow-

lanego dla zadania pn.: „Rozbudowa 
ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni” - etap 
III wraz z dowiązaniem projektowane-
go uzbrojenia terenu do istniejącego 
uzbrojenia na terenie etapu II i uzbro-
jenia realizowanego w ramach etapu I 

6297/12/VI/M - naprawy okna w gminnym lokalu 
mieszkalnym nr 19 przy ul. Zielonej nr 
32 w Gdyni 

6298/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
14/2012 z dnia 26.03.2012 r. Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Steyera 1 w Gdyni 

6299/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5457/08/V/M 
z dnia 18 marca 2008 roku dotyczące-
go zmiany zarządzenia w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Kierowni-
kowi Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 4 w Gdyni 

6300/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5456/08/V/M 
z dnia 18 marca 2008 roku dotyczące-
go zmiany zarządzenia w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Kierowni-
kowi Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 3 w Gdyni 

6301/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym nr 16 przy ul. 
Romanowskiego 6b w Gdyni 

6302/12/VI/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
14.11.2006 r. dotyczącego ustalenia 
zasad struktury i wielkości wyłączeń 
ze sprzedaŜy lokali mieszkalnych i bu-
dynków mieszkalnych stanowiących 
mieszkaniowy zasób Gminy 

6303/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji i rozpoczęcie postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200000 EUR na 
dostawę umundurowania dla funkcjo-
nariuszy StraŜy Miejskiej w Gdyni w 
2012 r 

6304/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie usługi 
wykonania i montaŜu Ŝaluzji i rolet 
okiennych w pomieszczeniach biuro-
wych UMG do 14 000 EUR oraz ak-
ceptacji wyboru oferenta 

6305/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup paliwa 
samochodowego dla UMG do wartości 
14 000 EUR oraz wybór oferenta 

6306/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę i prze-
niesienie klimatyzatora marki „Daikin” 
o wartości do 14 000 EUR 

6307/12/VI/S - uniewaŜnienia postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200000 EUR 
EZP MN.271.38.2012 na zakup paliwa 
samochodowego dla UMG wszczęte-
go zarządzeniem nr 6103/12/VI/S z 
dnia 17.04.12 r. oraz wyraŜenia zgody 
na powołanie komisji przetargowej i 
rozpoczęcie postępowania o zamó-
wienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200000 EUR na 
zakup paliwa samochodowego dla 
UMG 
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6308/12/VI/S - upowaŜnienia przedstawicieli Gminy 
Miasta Gdyni do zawarcia umowy po-
między Forum Kultury Sp. z o.o. w 
Gdyni a Gminą Miasta Gdyni w 
przedmiocie wspólnego przeprowa-
dzenia postępowania w trybie przetar-
gu ograniczonego w celu udzielenia 
zamówienia na budowę obiektu GDY-
NIA INFOBOKS wraz z wieŜą widoko-
wą w Gdyni na rogu ul. Świętojańskiej 
i ul. 10 lutego w Gdyni 9 tzw. Skwer 
śeromskiego 

6309/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzę-
du Miasta Gdyni w 2012 roku 

6310/12/VI/P - zakupu praw autorskich do interak-
tywnej gry dla dzieci 

6311/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na dostawę i instalację 
sprzętu komputerowego dla 52 placó-
wek oświatowych w Gdyni, realizowa-
ną w ramach projektu „Rozwój elek-
tronicznych usług publicznych w Gdy-
ni” 

6312/12/VI/M - odstąpienia od naliczania czynszu 
najmu za powierzchnię piwnicy, przy-
naleŜnej do lokalu uŜytkowego stano-
wiącego własność Gminy Miasta Gdy-
ni połoŜonego przy ul. Orłowskiej 66 

6313/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spółdzielczej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony - 3 
lata 

6314/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Spa-
cerowej przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia na czas oznaczony 

6315/12/VI/M - wydzierŜawienia gruntu o pow. 10 
m² stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonego w Gdyni 
przy ul. Zielonej/Rybaków 

6316/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Witomino-Radiostacja festynu ro-
dzinnego w dniu 2 czerwca 2012 r. 

6317/12/VI/P - dofinansowania wydania płyty mu-
zycznej „Gdy nią oddychasz” 

6318/12/VI/P - opinii dot. projektu Regulaminu Or-
ganizacyjnego instytucji kultury pn. 
Muzeum Emigracji w Gdyni 

6319/12/VI/P - współorganizacji konferencji 
6320/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 

000 EUR, na wykonanie dwóch na-
miotów reklamowych oraz naprawę 
ścian bocznych w namiocie typu igloo 

6321/12/VI/M - wydzierŜawienia gruntu o pow. ca 
650 m2 stanowiącego własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonego w Gdyni 
przy Alei Jana Pawła II  

6322/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie 
materiałów promocyjnych z logo 
Gdyńskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

6323/12/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
6033/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdy-
ni z dnia 11 kwietnia 2012 roku 

6324/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14 000 EUR, na druk mate-
riałów informacyjnych na potrzeby 
Gdyńskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

6325/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup szaf me-
talowych schowkowych o wartości do 
14 000 EUR 

6326/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność po-
Ŝytku publicznego w otwartym konkur-
sie ofert na powierzenie zadań z za-
kresu ekologii i ochrony zwierząt 

6327/12/VI/M - wydania opinii o zaliczeniu obecnej 
gminnej drogi publicznej ulicy Łokietka 
w Sopocie do kategorii drogi powiato-
wej 

6328/12/VI/P - organizacji spotkania inaugurującego 
37 FPFF w Gdyni 

 
2012-05-08: 

 
 
6329/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 

wyłoŜonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego rejonu Ob-
wodowej Północnej i zachodniego od-
cinka Drogi Czerwonej w Gdyni 

6330/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Mię-
towej/Łopianowej 43 przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony – 
3 lata 

6331/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Św. 
Kazimierza Królewicza przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczo-
ny – 3 lata 

6332/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy Al. 
Zwycięstwa 36/110 przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony – 
3 lata 

6333/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Rdestowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

6334/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 6201/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
24.04.2012 r. dotyczącego przyjęcia 
treści umów o dzieło dotyczących or-
ganizacji Gali Finałowej Konkursu 
„Gdyński Biznesplan 2012” 

6335/12/VI/R - zmiany treści umowy o wsparcie 
realizacji zadania publicznego „Pro-
wadzenie Biura Porad Obywatelskich” 

6336/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 



9 
 

6/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Rolniczej 12 w Gdyni 

6337/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
7/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej bu-
dynku przy ul. Rolniczej 12 w Gdyni 

6338/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
5 z dnia 29.03.2012 r. Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Ujej-
skiego 32 w Gdyni 

6339/12/VI/M - wymiany ciepłomierza w gminnym 
budynku mieszkalnym przy Dickmana 
38 w Gdyni. 

6340/12/VI/M - wykonania remontu lokalu kryzyso-
wego nr 6 w budynku mieszkalnym 
przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni 

6341/12/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie 
ABK nr 4 w Gdyni 

6342/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie 
ABK nr 4 w Gdyni 

6343/12/VI/M - remontu dachu w gminnym budynku 
mieszkalnym przy Al. Zwycięstwa 164 
w Gdyni 

6344/12/VI/M - wykonania prac naprawczych w 
budynku socjalnym przy ul. śeglarzy 5 
w Gdyni 

6345/12/VI/M - remontu instalacji gazowej i wenty-
lacji w gminnym lokalu mieszkalnym nr 
8 przy ul. Bema 11 w Gdyni 

6346/12/VI/M - wykonania remontów 2 mieszkań w 
Gdyni: przy ul. Bydgoskiej 13/1, przy 
ul. Rolniczej 12/8 

6347/12/VI/M - wykonania remontów 6 mieszkań w 
Gdyni: przy ul. Dickmana 38/315-316, 
przy ul. Dickmana 38/121, przy ul. 
Dickmana 18/9, przy ul. śeglarzy 7/38, 
przy ul. śeglarzy 5/25, przy ul. śegla-
rzy 5/4 

6348/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UMG 
w 2012 roku 

6349/12/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni na 
rok 2012 

6350/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego UMG na rok 2012 

6351/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 
2012 rok 

6352/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pokrycie kosztów 
opłat zgłoszeniowej związanej z udzia-
łem miasta w konkursie, w ramach 
Pierwszego Międzynarodowego Mar-
ketingu Miejsc „Welcome Festival” 

6353/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zadania 
koordynacji programu „Pies w wielkim 
mieście” w roku 2012 

6354/12/VI/O - ogłoszenia konkursu ofert na wspar-
cie utworzenia w 2012 roku nowych 

miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 sprawowanej w formie Ŝłobka 

6355/12/VI/M - wykonania i montaŜu ogrodzenia 
pięciu piaskownic przy ul. Zamenhofa 
2, 4-6, 10-14, Morskiej 210, 207-215 

6356/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
1 wspólnoty mieszkaniowej budynku 
przy ul. Płk. Dąbka 165 w Gdyni 

6357/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Regionalnego Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych sp. z 
o.o. w Gdańsku 

6358/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków INVENO sp. z o.o. w Gdańsku 

6359/12/VI/P - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę w 
zakresie ubezpieczenia systemu moni-
toringu wizyjnego Gdyni 

6360/12/VI/P - organizacji gali VI edycji konkursu 
„Jak Ŝyć w przyjaźni?” w dniu 28 maja 
2012 roku 

6361/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i nauczycieli z 
gimnazjum w Getyndze (Niemcy) w 
ramach współpracy międzyszkolnej z 
Zespołem Szkół Ogólnokształcących 
Nr 2 w Gdyni 

6362/12/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 
6161/12/VI/O z dnia 24.04.2012 r. do-
tyczącego wyraŜenia zgody na sprze-
daŜ w trybie przetargu środka trwałego 
– autobusu IVECO Daily 50 C13, nr 
rej. GA 5399C, rok produkcji 2006 

6363/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/393/PD/20/W/2012 z dnia 21 lute-
go 2012 r., zawartej pomiędzy Gminą 
Gdynia a Fundacją Promocji Przemy-
słu Okrętowego i Gospodarki Morskiej 

6364/12/VI/M - wynajęcia na czas oznaczony w 
drodze bezprzetargowej lokalu uŜyt-
kowego stanowiącego własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonego przy ul. 
Abrahama 50-56 w Gdyni 

6365/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na usługę wykonania pięciu 
tablic w Alei Statków PasaŜerskich 

6366/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR, na promocję produktu tury-
stycznego „Szlak kulinarny Centrum 
Gdyni” 

6367/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pokrycie kosztów 
związanych z organizacją Gali Finało-
wej konkursu „Gdyński Biznesplan 
2012” 

6368/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na druk zaproszeń na 
galę finałową konkursu „Gdyński Biz-
nesplan 2012” 

 
2012-05-11: 
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6369/12/VI/P - aneksu do umowy 
 

2012-05-15: 
 
6370/12/VI/P - organizacji gali wręczania Nagrody 

Artystycznej Prezydenta Gdyni „Galion 
Gdyński” w Teatrze Miejskim 

6371/12/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy o 
przyłączenie do sieci elektroenergetycz-
nej oświetlenia ulicznego na skrzyŜowa-
niu ulic Morskiej i Kalksztajnów 

6372/12/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
Regulaminu pracy pracowników UMG 

6373/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

6374/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wydanie w ramach 
projektu TROLLEY publikacji pt.: „KON-
WERSJA AUTOBUSU Z SILNIKIEM 
DIESLA NA TROLEJBUS” w wersji pol-
skiej i angielskiej 

6375/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na organizację w ra-
mach projektu TROLLEY: obchodów Eu-
ropejskiego Dnia Trolejbusowego w 
Gdyni, Tychach i w Lublinie w dniu 22 
września 2012 r. oraz stoiska w Kielcach 
podczas targów TRANEXPO 

6376/12/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy 
KB/588/UI/201/W/2011 z dnia 
02.11.2011r. na wykonie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla inwestycji 
pn. „Zagospodarowanie polany leśnej 
przy ul. Rdestowej w Gdyni” 

6377/12/VI/U - zamówienia opracowania konserwa-
torskiego karty ewidencyjnej dla budynku 
zabytkowego dawnego Szpitala Mor-
skiego z zespołu Dowództwa Floty na 
Oksywiu w Gdyni 

6378/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie 13.05.2012 r. imprezy 
– „psie fikołki” w ramach programu „Pies 
w wielkim mieście” 

6379/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Witomino – Leśni-
czówka przedsięwzięć inwestycyjno - 
remontowych na lata 2011 – 2014 

6380/12/VI/O - przekazania dotacji dla Uniwersytec-
kiego Centrum MMiT w Gdyni w 2012 r. 

6381/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych na 2010 r. i w 2011 r. na realizację 
badań profilaktycznych 

6382/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/2201/PK/48-w/2009 dot. dzierŜawy 
miejsca pod montaŜ kamery nr 26 sys-
temu monitoringu wizyjnego 

6383/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu prze-
jętej z mocy prawa na rzecz Gminy Mia-
sta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. 
Starochwaszczyńska) 

6384/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-

nej przy ul. Armatorów 5A przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego 

6385/12/VI/M - uŜyczenia lokalu uŜytkowego o pow. 
61,55 m2 usytuowanego przy ul. Armii 
Krajowej 24 w Gdyni, stanowiącego wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 

6386/12/VI/M - przekazywania opłat celem uzyska-
nia wpisów hipoteki w księgach wieczys-
tych 

6387/12/VI/P - przeznaczenia środków finansowych 
na prowadzenie zadania pod nazwą 
„Sekretariat Metropolitalnego Forum 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i 
Starostów NORDA” 

6388/12/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie 
ogłoszenia VI edycji konkursu pod na-
zwą „Jak Ŝyć w przyjaźni?” 

6389/12/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie 
organizacji XI Przeglądu Twórczości Te-
atralnej Dzieci i MłodzieŜy Szkół Spe-
cjalnych „My zaczarowani Teatrem” 

6390/12/VI/P - organizacji IV gdyńskiego Magla 
Twórczego 

6391/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 Euro na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia Szkoły 
Podstawowej nr 37 wraz z przedszkolem 
w Gdyni Wiczlinie 

6392/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 5000000 EUR na wykona-
nie zadania pn: „Budowa schodów tere-
nowych łączących ul. Powstania Listo-
padowego i ul. Powstania Wielkopol-
skiego w Gdyni” 

6393/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nad-
zoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji na robotę budowlaną 
pn: „Budowa schodów terenowych łą-
czących ul. Powstania Listopadowego i 
ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni” 

6394/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3917/11/VI/U 
z dnia 25.10.2011 r. w sprawie udziele-
nia zamówienia publicznego do 14 000 
EUR na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: 
„Zagospodarowanie polany leśnej przy 
ul. Rdestowej w Gdyni” 

6395/12/VI/S - akceptacji wyniku przetargu oferto-
wego na sprzedaŜ jednego samochodu 
osobowego Urzędu Miasta uŜytkowane-
go przez StraŜ Miejską 

6396/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej na rozpoczęcie postę-
powania w trybie zapytania o cenę na 
ubezpieczenie samochodów słuŜbowych 
UMG, StraŜy Miejskiej, OSP Wiczlino do 
200000 EUR w 2012r 

6397/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i 
zakupu literatury fachowej dla UMG w 
2012 r. 

6398/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Grabówek przed-
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sięwzięć inwestycyjno-remontowych na 
lata 2011-2014 

6399/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku o dotację celową 

6400/12/VI/R - przedłoŜenia wniosku o udzielenie 
poŜyczki na realizację Projektu Miejskie-
go pn. Utworzenie Muzeum Emigracji w 
obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni 

6401/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o.o. w Gdyni 

6402/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
„Port Lotniczy Gdańsk” Sp. z o.o. 

6403/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy Nordea Bank Polska S.A 

6404/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poni-
Ŝej 200 000 EUR na usługę wynajmu, 
montaŜu, demontaŜu i kompleksowej 
obsługi technicznej ekranu diodowego 
(telebimu) wraz z nagłośnieniem i za-
pewnieniem energii elektrycznej 

6405/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 4 z 
dnia 23.04.2012r. Wspólnoty Mieszka-
niowej budynku przy ul. Zgody 10 w 
Gdyni dotyczącej sprzedaŜy alkoholu 

6406/12/VI/S - wyraŜenia zgody na remont dachów 
łącznika oraz Sali Obsługi Mieszkańców 
znajdujących się w budynku UMG przy 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o war-
tości do 14 000 EUR 

6407/12/VI/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego przez osobę fizyczną w dro-
dze bezprzetargowej 

6408/12/VI/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot 
wywłaszczonej nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Chmielnej 

6409/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 412m² stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Ry-
baków – część działki 1062/8 – przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6410/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 500m² stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Ry-
baków – część działki 1062/10 – prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

6411/12/VI/S - wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na dostawę i instalację sprzętu 
komputerowego dla serwerowni miejskiej 
realizowane w ramach projektu „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w 
Gdyni” 

6412/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Wiejskiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

6413/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej pełnienia funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad pracami projektowymi, 
realizacją i w okresie gwarancji roboty 
budowlanej pn. „Zintegrowany System 
Zarządzania Ruchem TRISTAR” oraz 
zmiany treści umowy dotyczącej wyko-
nania robót budowlanych pn.: „Zintegro-
wany System Zarządzania Ruchem TRI-
STAR” 

6414/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na organizację poczęstunku w 
trakcie spotkania promującego Miasto 
Gdynię 

6415/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
6293/12/VI/M na druk teczek do listu 
okolicznościowego 

6416/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

6417/12/VI/O - dofinansowania realizacji programów 
edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjal-
nych „Zaproś naukowca do szkoły” oraz 
„Poznaj pracę biologa” organizowanych 
przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich 
placówkach oświatowych 

6418/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Regionalnego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 
Gdańsku 

6419/12/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/108/PD/29/W-2012 z dnia 1 lutego 
2012 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Sto-
warzyszeniem Arteria 

6420/12/VI/P - organizacji festynu pn. „Święto ulicy 
Chylońskiej” 

6421/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie robót 
związanych z inwestycją pn: „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej- budowa ścieŜek rowero-
wych w Gdyni” 

6422/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
na usługę technicznego administrowania 
stroną www.gdyniaturystyczna.pl 

6423/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na przygotowanie wystawy plenerowej 
„Wielkie chwile polskiej piłki” 

6424/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14 000 EUR, na pokrycie kosz-
tów związanych z organizacją spotkań 
Kapituły Jury Konkursu „Gdyński Bizne-
splan 2012” 

6425/12/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni na 
rok 2012 

6426/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego UMG na rok 2012 

6427/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami na 2012 rok 

6428/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na:- wykonanie mikoryzacji drzew na te-
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renie Gdyni do 14 000 EUR- dostawę 
kolorowego Ŝelkotu o wartości do 14 000 
EUR 

6429/12/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
6052/12/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 11.04.2012 roku 

6430/12/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta 
Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 
2012” 

6431/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę serwisu bezprzewodowych 
punktów dostępu do Internetu 

6432/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa własności nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Nagietkowej, stanowiącej własność oso-
by prawnej 

6433/12/VI/M - skierowania na drogę postępowania 
egzekucyjnego sprawy o nakazanie 
opróŜnienia lokalu uŜytkowego stano-
wiącego własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonego w Gdyni przy ul. Portowej 7 

6434/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo-
ści niezbędnej pod budowę ul. Leśna 
Polana 

6435/12/VI/M - udziału Gminy Gdynia w konkursie 
„Europejskie Nagrody Promocji Przed-
siębiorczości” 

6436/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na organizację konfe-
rencji prasowej 

6437/12/VI/M - akceptacji treści umowy z Coca Cola 
HBC w ramach współpracy przy organi-
zacji „parku kibica” w Gdyni 

6438/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na instalację dodatkowych 
punktów elektryczno-logicznych, dodat-
kowych zabezpieczeń róŜnicowo-
prądowych obwodów elektrycznych i in-
stalacji dodatkowych elementów pasyw-
nych sieci logicznej w szkołach objętych 
II etapem realizacji umowy na zaprojek-
towanie i wykonanie sieci logicznej, elek-
trycznej i serwerowni w 60 szkołach w 
Gdyni, realizowanej w ramach projektu 
„Rozwój elektronicznych usług publicz-
nych w Gdyni” 

6439/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
robót dodatkowych w ramach zadania 
„Budowa i przebudowa kanałów desz-
czowych w al. Marszałka Piłsudskiego i 
ul. Legionów wraz z budową urządzeń 
podczyszczających /zadanie realizowa-
ne w ramach projektu „Ochrona wód Za-
toki Gdańskiej – budowa i modernizacja 
systemu odprowadzania wód opado-
wych w Gdyni – etap I/ oraz budowa 
przepompowni ścieków wraz z kolekto-
rem grawitacyjnym i tłocznym przy Bul-
warze Nadmorskim w Gdyni” 

6440/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 

zadania „Budowa oświetlenia odcinka ul. 
śółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belweder-
skiej do ogródków działkowych”) 

6441/12/VI/R - wykonania projektów graficznych, 
składu komputerowego i druku „Spra-
wozdania z realizacji Programu Współ-
pracy Miasta Gdyni z organizacjami po-
zarządowymi za rok 2011” oraz zapro-
szeń na Gdyńskie Forum Pozarządowe 

6442/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2012 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 
7.12.2004 r. zawartej ze Stowarzysze-
niem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z sie-
dzibą w Gdyni w sprawie określenia wa-
runków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warsz-
tatu terapii zajęciowej 

6443/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2012 do umowy z 19.12.2006 r. w 
sprawie określenia warunków i wysoko-
ści dofinansowania kosztów utworzenia i 
działalności warsztatu terapii zajęciowej 
w Gdyni przy ul. Gen. Józefa Hallera 31 
A 

6444/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2012 do umowy nr 
KB/40/MOPS/2004 z 19.10.2004 r. za-
wartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
z siedzibą w Sopocie w sprawie określe-
nia warunków i wysokości dofinansowa-
nia kosztów utworzenia i działalności 
warsztatu terapii zajęciowej 

6445/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 1/2012 do umowy Nr 
SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku 
zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Gdyni w sprawie finanso-
wania kosztów działalności warsztatu te-
rapii zajęciowej 

6446/12/VI/P - produkcji spotu oraz projektu i wy-
druku plakatów promujących Gdyńską 
Noc Muzeów 2012 

6447/12/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie 
akceptacji treści porozumienia o przeję-
ciu zadań wojewódzkiego konserwatora 
zabytków 

6448/12/VI/U - akceptacji treści umowy o finanso-
waniu porozumienia o przejęciu zadań 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 

 
2012-05-17: 

 
6449/12/VI/O - zakupu upominku dla Katolickiej 

Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny 
przy Parafii NMP w Gdyni z okazji jubile-
uszu 10-lecia działalności 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z radnych nie złoŜył interpela-
cji. 

_________________________________________ 


